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El món del còmic està de dol. Di-
lluns va morir Josep Maria Be-
renguer, el gran promotor de la
historieta underground a l’Estat,
fundador d’El Víbora i editor
d’autors com Shelton i Crumb.

XAVI SERRA

BARCELONA. El 1979 Josep Ma-
ria Berenguer (Barcelona, 1944-
2012) era a l’atur quan el seu veí
de la Floresta, Josep Totain, el
gran editor de còmics de l’època,
es va oferir a finançar-li la revista
d’arts visuals que Berenguer pre-
parava amb la condició que es
concentrés en el còmic. Havia
nascut El Víbora, i el còmic espa-
nyol no tornaria a ser el mateix.

Berenguer, que va morir ahir a
Barcelona, va traslladar la
contracultura barce-
lonina dels anys 70
a les pàgines d’El
Víbora, incorpo-
rant a l’eferves-
cent panorama
del còmic adult
de la Transició
una sensibilitat
transgressora, de
peu de carrer. Amb
una mirada crítica i
lúdica, les pàgines d’El
Víbora serveixen de crònica
underground de l’època –“volíem
fer un mostratge del que passava
en la societat del nostre temps”,
afirmava en l’homenatge que van
fer-li a Getxo el 2010–, abande-
rant una línia xunga que es pos-
tulava com a alter-
nativa a la línia
clara que promo-
vien revistes com
Cairo.

A El Víbora es
van foguejar au-
tors tan impor-
tants com Naza-
rio, Miguel Gallar-

Sherlock converteix
Barcelona en un
escenari victorià

sherlockholmes
abarcelona

Sergio Colomino i Jordi Palomé, el guionista i el di-
buixant de la novel·la gràfica Sherlock Holmes i

la conspiració de Barcelona, han tingut en compte
fins a l’últim detall i han investigat fins on els ha es-
tat possible la història de la ciutat per recrear els es-
cenaris amb la màxima fidelitat. El lector veurà que
les investigacions del mític detectiu i els altres per-
sonatges de la novel·la gràfica es desenvolupen en
llocs i edificis tan emblemàtics com l’Arc de Triomf, la
Rambla, Santa Maria del Mar, el Palau de la Genera-
litat, el Mercat del Born, el Liceu i la Casa del Gremi
de Revenedors. “Hem llegit molts autors de l’època,
sobretot obres de Narcís Oller, i altres textos d’au-
tors actuals que han escrit sobre l’època. La ciutat
dels prodigis, d’Eduardo Mendonza, ha sigut clau, i
també hem utilitzat les obres de Lluís Permanyer
sobre la burgesia i les d’Antoni Dalmau sobre el pro-
cés de Montjuïc.

Al’hora de fer els dibuixos, Jordi Colomé es va cap-
bussar en llibres de fotografies de l’època com

El Quadrat d’Or, d’Albert Garcia Espuche, que li van
servir per recrear els edificis i l’ambient dels carrers
i per fixar-se en la manera com anaven vestides les
persones de les diferents classes socials. Per omplir
de misteri els carrers de la ciutat, Colomé hi va col·lo-
car poca il·luminació i va allargar les ombres. “Volí-
em que la història tingués un aire de pel·lícula de ci-
nema negre, com El tercer home, de Carol Reed”, re-
corda el dibuixant.

ANTONI RIBAS TUR ❊ BARCELONA

El Mercat del Born és un dels foscos escenaris
que apareixen al còmic. JORDI PALOMÉ

Sergi Belbel
DIRECTOR DEL TNC

L.S.

És important fer rècord?
No és una fita. Sí que ho és fer espec-
tacles de connexió profunda amb el
gran públic, sobretot a la Sala Gran.
És una obra que, d’acord que fa riu-
re i té un punt de culebró, però té una
saviesa teatral al darrere, una com-
panyia d’actors boníssima i no és
gens comercial, tot i que sigui per a
un gran públic.

La crítica va parlar de culebró, i ai-
xò sempre du mala intenció.
Hi ha un sector de la cultureta ca-
talana que ara troba que Agost és
dolenta. Xavier Bru de Sala en va dir
“gasòfia populista”. Jo dubto que ho
sigui perquè tots els teatres públics
grans europeus la programen i la re-
posen. Sí que és veritat que l’obra ju-
ga amb això: la gent té ganes de veu-
re el tercer acte com si fos una sèrie.
Perquè és una obra americana i uti-
litza recursos de teatre de gran pú-
blic, però ni ideològicament és gasò-
fia, perquè fa un retrat àcid al nivell
de cintes com Happiness i American
beauty: ni és senzilla ni agradable.

Ho poden dir per la interpretació?
Perquè està posada a la Sala Gran, pe-
rò si no ho fem així anem al fracàs!
El comentari deu venir de l’èxit, no
de l’obra. Com que la nostra cultura
és tan petita, quan tens un èxit t’has
venut al diable, t’has desvirtuat.

Esteu en fase de selecció dels fina-
listes per rellevar-te. Sonen noms
com Xavier Albertí, Joan Ollé, Ori-
ol Broggi, Carme Portaceli i Albert
Mestres.
Qui vingui ho farà molt bé, tot i que
arriba en un moment complicat. Els
deixarem un TNC passat per la cri-
si, més prim que fa quatre anys, pe-
rò amb zero dèficit i amb els ajustos
fets. Qui entri estaria bé que reflexi-
onés sobre noves maneres de funci-
onar: la companyia estable i més fle-
xibilitat rendibilitzarien els esforços.

Relleu Al juny la Generalitat farà
públic qui succeirà Sergi Belbel a la
direcció del TNC i amb qui cohabita-
rà la temporada que ve. Promet que
li deixarà les finances sanejades

“A la nostra
cultura, quan

tens un èxit t’has
venut al diable”

CÒMIC

Mor l’impulsor del
còmic ‘underground’

do, Mediavilla, Pons i el Premio Na-
cional Max, que fins avui dia ha con-
tinuat sent fidel a La Cúpula, l’edi-
torial creada per Berenguer. “És una
figura cabdal dins del còmic espa-
nyol”, afirmava ahir el mallorquí.
“Va creure en una generació d’au-
tors que encara no s’havien donat a
conèixer i, des d’aleshores, no va
deixar d’oferir oportunitats a nous
talents, sense perdre mai una iden-
titat lligada al còmic independent i
contestatari”.

Però Berenguer no es va limitar
als autors locals: La Cúpula també es
va fer càrrec de normalitzar l’edició
de tòtems de l’underground com Ro-
bert Crumb i Gilbert Shelton i d’in-
troduir l’alemany Ralf König i l’ita-
lià Liberatore. A principis dels 90, El
Víbora sobreviu a la crisi que asso-

la les revistes de còmic adult
i Berenguer es converteix

en el principal editor
del nou i pujant cò-

mic indie nord-ame-
ricà. El 1991 llança
Kiss Comix, una re-
vista dedicada al
còmic eròtic que es

va arribar a editar al
Regne Unit com a

The French Kiss. Amb
el canvi de segle arriba

l’aposta pel format de no-
vel·la gràfica i el tancament d’El

Víbora el 2004 i de Kiss Comix el
2011. Ara la mort de Berenguer dei-
xa un buit irreparable en el panora-
ma del còmic de qualitat.e

Berenguer va editar autors claus del còmic com ara Peter Bagge,
Tonino Liberatore, Gilbert Shelton , Robert Crumb o Max. LA CÚPULA

Josep Maria Berenguer va editar la
transgressora i seminal revista ‘El Víbora’

Aquest cap
de setmana,
al teu quiosc

En exclusiva
amb l’ARA

Per a més informació, llegiu l’article de
Josep M. Benet i Jornet a la pàgina 24


